เมื่อถูกจับ

พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

จาก

กรณีที่มีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 5
มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจ
ภูธรเมืองขอนแก่นได้ท�ำการจับกุม นางรัตนา ครองเคหา ตามหมาย
ศาลในข้อหาร่วมกันท�ำให้เสียทรัพย์ (ใช้มดี กรีดฟูกทีน่ อนได้รบั ความ
เสียหาย) จากนั้นผู้ต้องหาจึงได้ขอประกันตัวด้วยเงิน 25,000 บาท
พร้อมแจ้งต่อพนักงานสอบสวนว่าเป็นการจับผิดตัว ก่อนที่พนักงาน
สอบสวนจะให้ประกันตัวไปนั้น ได้ท�ำการสอบสวนผู้ถูกจับกุม และ
พยาน ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.รวมทั้งสามีของผู้ต้องหา จึง
ทราบว่าเป็นการจับผิดตัว เมื่อตรวจสอบดูอย่างละเอียดจึงทราบว่า
ทะเบียนราษฎรของนางรัตนา ครองเคหา ไปตรงกันกับ นางรัตนา
ครองเคหา อายุ 36 ปี ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร อยู่บ้านเลขที่ 19 หมู่
7 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อตรวจสอบรหัสบัตรประชาชน
13 หลัก พบว่าไม่ตรงกัน จึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่านางรัตนา ที่ถูกจับ
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ตามหมายจับครัง้ นีม้ ชี อื่ นามสกุลตรงกัน แต่เลขในทะเบียน
ราษฎรไม่ตรงกัน วันเดือนปีเกิดก็ไม่ตรงกัน อยู่คนละ
จังหวัด จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งรวบรวมหลักฐานส่ง
อัยการเพื่อสั่งไม่ฟ้อง และจะมีการเยียวยาต่อไป จะ
เห็นได้ว่าการให้ประกันตัวของพนักงานสอบสวนใน
ครั้ ง นี้ เป็ น การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การด� ำ เนิ น
กระบวนการยุติธรรม เพื่อคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ
ส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิ และเสรีภาพขั้น
พื้นฐานที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 ได้
บัญญัติรับรองหลักการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพในชีวิต และ
ร่างกายไว้โดยเฉพาะในเรื่องของการจับและการคุมขังบุคคลที่จะ
กระท�ำมิได้เว้นแต่มีค�ำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่น
ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ อย่ า งไรก็ ดี หากปรากฎข้ อ เท็ จ จริ ง ใน
ภายหลังว่าได้มีการจับกุม และคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย อัน
เป็นการกระท�ำที่มีผลกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพในชีวิต และ
ร่างกาย รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้ “ผู้เสียหาย พนักงานอัยการหรือ
บุคคลอืน่ ใดเพือ่ ประโยชน์ของผูเ้ สียหาย มีสทิ ธิรอ้ งต่อศาลเพือ่ ให้
สัง่ ระงับหรือเพิกถอนการกระท�ำเช่นว่านัน้ รวมทัง้ จะก�ำหนดวิธกี าร
ตามสมควรหรือการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้”
นอกจากนีเ้ พือ่ ให้หลักการคุม้ ครองสิทธิ และเสรีภาพในชีวติ
และร่างกาย สามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้ก�ำหนดขั้นตอน และเงื่อนไข
ตั้งแต่การออกหมาย การจับกุมผู้กระท�ำความผิด ไปจนถึงการน�ำ
ตัวผู้กระท�ำผิดไปคุมขังไว้อย่างละเอียด รวมถึงวิธีแก้ไขในกรณีที่มี
การอ้ า งว่ า มี ก ารคุ ม ขั ง บุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ในคดี อ าญาหรื อ ใน
กรณีอื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมาตรา 90 ก�ำหนดให้บุคคล
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ดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อยบุคคลที่ถูกคุมขังโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมายต่อศาลที่มีอ�ำนาจพิจารณาคดีอาญานั้น ได้แก่
(1) ผู้ถูกคุมขังเอง
(2) พนักงานอัยการ
(3) พนักงานสอบสวน
(4) ผู้บัญชาการเรือนจ�ำหรือพัศดี
(5) สามี ภริยา หรือญาติของผู้นั้น หรือบุคคลอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถูกคุมขัง
ทั้งนี้เมื่อศาลได้รับค�ำร้องขอให้ปล่อยจะต้องด�ำเนินการ
ไต่สวนฝ่ายเดียวโดยด่วน และหากศาลเห็นว่าค�ำร้องนั้นมีมูล ศาลมี
อ�ำนาจสัง่ ผูค้ มุ ขังให้นำ� ตัวผูถ้ กู คุมขังมาศาลโดยพลัน และถ้าผูค้ มุ ขัง
แสดงให้เห็นป็นทีพ่ อใจแก่ศาลไม่ได้วา่ การควบคุมขังเป็นการชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ศาลสั่งปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังไปทันที ซึ่งในกรณี
คล้ายๆ กันนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งที่ศาลจังหวัดพระโขนง เรื่องนี้
ได้มีการร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นศาล เรื่องเกิดขึ้นกับกรณีของ
นายสมใจ แซ่ลมิ้ เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2554 ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดพระโขนง ได้รบั จดหมายจากนางสุรนิ ทร์ พิกลุ ขาว ขอให้ปล่อย
ตั ว นายสมใจ แซ่ ลิ้ ม สามี ซึ่ ง มี อ าชี พ รั บ จ้ า งเลี้ ย งหมู ในอ� ำ เภอ
หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จากการควบคุมขังโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย เนือ่ งจากนายสมใจ สามีตนไม่ได้เป็นผูก้ ระท�ำความผิดฐาน
มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพือ่ จ�ำหน่าย และน่าจะเป็นการจับผิดตัว
ศาลจึงได้มคี ำ� สัง่ ให้ไต่สวนค�ำร้องขอให้ปล่อยตามมาตรา 90 ประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญาโดยด่วน และเมือ่ นางสุรนิ ทร์ ได้เดิน
ทางมาศาลเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ศาลได้ท�ำการไต่สวนพยาน
ผู้ร้องรวม 5 ปาก รวมถึงเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุม สองผู้ต้องหาที่
ถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจล่อซื้อ และจับกุมได้พร้อมแมทแอมเฟตามีน
จ�ำนวน 2,000 เม็ด ที่ให้การว่าได้ร่วมกับนายสมใจ แซ่ลิ้ม อาชีพ

No. 208 April 2014
●

รับจ้างขับรถทัวร์ ร่วมกันค้ายาเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ทีเคยเห็นหน้าคนร้าย และยืนยันได้ว่านายสมใจ แซ่ลิ้ม ผู้ต้องหาที่
จับกุมมาไม่ใช่นายสมใจ หรือใจ แซ่ลิ้ม คนร้ายที่รวมกระท�ำความผิด
ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า เป็นการคุมขังโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย ศาลจึงมีคำ� สัง่ ให้เพิกถอนหมายขัง และให้ออกหมายปล่อย
ตัวนายสมใจ แซ่ลิ้ม ไปทันที่ในวันเดียวกัน
อย่างไรก็ดีสิทธิที่จะร้องขอให้ปล่อยตามมาตรา 90 จะมีอยู่
เพียงระยะเวลาทีถ่ กู คุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายเท่านัน้ ดังนัน้ หาก
ในระหว่างที่มีการยื่นค�ำร้องขอให้ปล่อย หรือการไต่สวนค�ำร้องขอให้
ปล่ อ ยนั้ น ยั ง ไม่ ถึ ง ที่ สุ ด และผู ้ ถู ก คุ ม ขั ง ได้ รั บ การปล่ อ ยไปแล้ ว
ในระหว่างนั้น ศาลชอบที่จะจ�ำหน่ายคดีนั้น และสิทธิของบุคคลที่
ร้องขอให้ปล่อยย่อมระงับไป
เทียบเคียงค�ำพิพากษาศาลฏีกาที่ 4827/2550 ศาลฎีกาแผนก
คดีทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมี
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ร้องว่า ผู้ร้องมีสิทธิยื่นค�ำร้อง
ขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ปล่อยผู้ร้องจากการควบคุมของเจ้าพนักงาน
ต�ำรวจ และปล่อยทรัพย์ของกลางที่ยึดตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 90 หรือไม่ ศาลฎีกาโดยมติทปี่ ระชุมใหญ่
เห็นว่า สิทธิของผูถ้ กู คุมขังในการยืน่ ค�ำร้องขอให้ศาลสัง่ ปล่อยตัวจาก
การควบคุมหรือขังโดยผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา 90 นั้น มีอยู่เพียงชั่วระยะเวลาที่ผู้ถูกคุมขังยัง
ถูกควบคุมหรือขังไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ตามค�ำร้อง
ปรากฏว่าภายหลังจากผู้ร้องถูกควบคุมตัว พนักงานสอบสวนได้
ปล่อยตัวผูร้ อ้ งชัว่ คราวไปแล้ว โดยให้ผรู้ อ้ งท�ำสัญญาประกันไว้ กรณี
จึงไม่มีการควบคุมตัวผู้ร้องในขณะยื่นค�ำร้องแล้ว ผู้ร้องจึงไม่อาจ
จะร้องขอตามมาตรา 90 ได้อีกต่อไป หากการจับเป็นไปโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ผู้ร้องจะด�ำเนินคดีแก่เจ้าพนักงานต�ำรวจที่
จับผู้ร้อง ด้วยการร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานหรือฟ้องคดีต่อศาลด้วย
ตนเองตามขั้นตอนของบทบัญญัติแห่งกฎหมายเรื่องนั้นๆ ต่อไป
พิพากษายืน
บทสรุปส่งท้าย การคุมขังบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะต้องกระท�ำ
ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเป็นการกระท�ำอันมิชอบ
ด้วยกฎหมาย ดังเช่นในกรณีของนางรัตนา ครองเคหา ที่จังหวัด
ขอนแก่น กับนายสมใจ แซ่ลิ้ม ที่พระโขนง ถือได้ว่าได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการถูกลิดรอนสิทธิ และเสรีภาพในร่างกายตามทีบ่ ญ
ั ญัติ
รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายจึงต้องมี
มาตรการที่จะคุ้มครอง เมื่อมีการกระท�ำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เช่น
ว่านั้นเกิดขึ้น โดยก�ำหนดให้ศาลมีอ�ำนาจที่จะต้องท�ำการไต่สวน
หาความจริงว่ามีการควบคุม กักขัง โดยมิชอบด้วยกฎหมายจริงหรือไม่
หากเป็นจริงศาลต้องมีค�ำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังนั้นไปทันที ทั้งนี้
ศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานเป็นกรณีไป TPA
news

